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Átadták a felújított rendelőt 
Teljes körű felújításon esett át a Vaskapu utcai gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete. A középső-ferenc-
városi intézményben – amelyben több mint négyezer 14 év alatti gyermeknek, illetve ezer 14–19 esztendős fiatalnak 
nyújtanak egészségügyi alapellátást – évente 30 ezer orvos-beteg találkozó történik. 

Méltó körülmények fogadják ezentúl azt  
a több ezer pácienst, aki minden esztendőben 
megfordul a Vaskapu utcai gyermekorvosi 
rendelőben, illetve a védőnői szolgálatnál.  
A létesítmény régóta felújításra szorult, 
most azonban, hogy az utóbbi öt év-
ben megduplázódott a kismamák száma  
a IX. kerületben, különösen fontossá vált  
a munkálatok elvégzése. A beruházás során 
kicserélték a teljes elektromos hálózatot,  
a lámpatesteket, a burkolatokat, a külső és 
belső nyílászárókat, baba- és gyermekba-
rát környezetet alakítottak ki, valamint új 

bútorokkal és orvosi eszközökkel látták el  
az intézményt. Bácskai János az átadáson 
közölte, a projekt 45 millió forintból való-
sult meg, az összeget az önkormányzat saját 
költségvetéséből biztosította. A polgármes-
ter hangsúlyozta, a jövőben folytatni szeret-
nék a kerület egészségügyi intézményeinek 
korszerűsítését. 

– A megújult környezet hozzájárul a gyer-
mekek kényelmesebb és biztonságosabb 
ellátáshoz – fogalmazott Csiki Zoltán,  
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
egészségügyi fejlesztésekért felelős he-

lyettes államtitkára. Hozzátette, az alap-
ellátás folyamatos fejlesztésének kiemelt 
jelentősége van, mert ez az ellátási szint 
garantálja, hogy a ráépülő ellátási formá-
kat szakszerűen és hatékonyan vonják be  
a gyógyító folyamatokba. 

Jelinek Benjámin orvosigazgató beszédé-
ben a Magyarországon egyedülálló védőnői 
szolgálat fontosságát hangsúlyozta, majd 
Külkey Orsolya doktornővel, a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft. képviselőjével együtt 
köszönetét fejezte ki a felújításért. 

SZ. D. 
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Korszerű rendelő várja a gyerekeket 
a József Attila-lakótelepen 
A Vaskapu utcai után befejeződött a Csengettyű utca 23. szám alatti házi gyermekorvosi, védőnői és gyermekfogászati 
rendelő komplex felújítása is. A több mint 2600 pácienst ellátó intézmény forgalma jelentős: a betegrendeléseken,  
illetve az egészséges tanácsadásokon évente 12 ezer gyermek jelenik meg. 

Ferencváros Önkormányzata 15 millió forintból teljes körűen fel-
újította a rendelőt: a munkálatok során kicserélték a régi ajtókat, 
ablakokat, elektromos vezetékeket, burkolatokat, radiátorokat, 
bútorokat és műszereket; barátságos környezetet teremtve ezzel a 
szülők, gyermekek és egészségügyi dolgozók részére. Harangozó 
Krisztina gyermekorvos az ünnepségen megköszönte az elvégzett 
munkát, majd a doktorok elkötelezettségét méltatta, amiért a festést 
saját maguk finanszírozták.

A Csengettyű utcai rendelőhöz tartozó három házi gyermekorvosi 
körzet a József Attila-lakótelep és a MÁV-Aszódi lakótelep terü-
letét fedi le, így ott 2600-nál több gyermek juthat gyermekorvosi, 
védőnői és fogorvosi ellátáshoz. – A Csengettyű utcában komp-
lex tevékenység folyik – avatott be az itt zajló munkába Jelinek 
Benjámin. A FESZ orvosigazgatója elmondta: a rendelőben négy 

védőnői körzetet ellátó védőnői szolgálat is működik, amely a 
gyógyító, gondozó, megelőző feladatokat végző három gyermek 
háziorvossal szoros szakmai együttműködésben szervezi a védő-
oltási programokat, valamint tanácsadással, nyomonkövetéssel 
segíti az édesanyákat a csecsemőgondozásban. Évtizedek óta eb-
ben az épületben működik a körzeti gyermekfogászati rendelő is, 
ahol idén júliusban a festés mellett a nyílászárókat, az elektromos 
eszközöket és a bútorzatot cserélték újra.

Az átadáson Bácskai János polgármester arról beszélt, Ferencvá-
rosban három évtizede a városrehabilitáció a prioritás, így az ehhez 
hasonló önként vállalt feladatok mindig az adott év pénzügyi mérle-
gétől függnek. – Nagy öröm, hogy ebben a ciklusban a városépítés, 
a kultúra és a sport mellett a felnőtt- és a gyermekegészségügyre is 
jutott többletforrás, hiszen minden társadalomnak gondolnia kell 
a következő generációk testi, lelki, szellemi jólétére is – jelentette 
ki a városvezető. 

T. D.

A IX. kerületi védőnői szolgálatot a Ferencvárosi Egészség-
ügyi Szolgáltató (FESZ) Kft. működteti. A védőnők tanácsadást 
nyújtanak a kismamák és az újdonsült édesanyák számára, fo-
lyamatosan látogatják a gyermekáldásban részesülő családo-
kat, illetve az egészségi vagy szociális okból veszélyeztetett 
gyermekeket, valamint nyomon követik a kicsik testi, szellemi 
és mozgásfejlődését. A házi gyermekorvosokkal való szoros 
szakmai kooperációban szervezik a vakcinációs programokat, 
az édesanyákat segítik a csecsemő anyatejes táplálásában. 

Ferencváros Önkormányzata öt esztendeje nyújt támogatást az 
alacsony jövedelmű családok 0–3 éves korú gyermekeinek az 
önkéntesen igénybe vehető – nem kötelező – rotavírus elleni, 
kullancs okozta agyhártyagyulladás elleni, C-típusú járványos 
agyhártyagyulladás és bárányhimlő okozta megbetegedések 
elleni védőoltások biztosításában.

 

– Panka csak azért ivott jeges vizet, hogy 
meghallgathassa a Frici cica kalandjának folytatását!

Lelkes kisbeteg
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Ferencváros Önkormányzata csatlakozott 
a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
kiírt felhívás megtekinthető a www.emet.
gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon. Az 
„A” (felsőoktatási hallgatók számára), il-
letve a „B” (felsőoktatási tanulmányokat 
megkezdeni kívánó fiatalok számára) típusú 
pályázat 2019. október 4-étől nyújtható be.

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak 
elektronikus regisztrációt követően 
nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.bursa.emet.
hu/ paly/palybelep.aspx. 

A regisztráció után lehetséges a személyes 
és a pályázati adatok feltöltése. Ezt köve-

tően a pályázati űrlapot egy példányban 
kinyomtatva és aláírva a kötelező mellék-
letekkel együtt, zárt borítékban a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodá-
jára kell eljuttatni. Cím: 1096 Budapest, 
Lenhossék u. 24–28. A borítékra annyit kell 
ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíj”. 

A pályázat kizárólag a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes.

A pályázatok benyújtásának  
határideje: 2019. november 5.

Ferencváros Önkormányzata csak az ille-
tékességi területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű pályá-
zókat részesítheti támogatásban. A szociális 
rászorultság meghatározását a képviselő-
testület 29/2011. (X.11.) számú, a Bursa 
Hungarica Felsősoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabá-
lyairól szóló rendelete tartalmazza.

Az önkormányzat kizárja a bírálatból az 
EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, 
illetve a nem a rendszerből nyomtatott pá-
lyázati űrlapon, vagy a határidőn túl be-
nyújtott, valamint a formailag nem meg-
felelő pályázatokat. Érdemben kizárólag 
a határidőn belül benyújtott és formailag 
megfelelő pályázatokat bírálják el.

További kérdéseivel kapcsolatban forduljon 
bizalommal a Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek 
bármelyikén:
• Személyesen: Lenhossék u. 24–28. Ügy-

félfogadás: hétfő: 8–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 8–16.00, péntek: 8–13 óra.

• Telefon: 215-1077/384, 
• E-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu

Modernizálták  
Ferencváros jégcsarnokát
Minden elemében megújult a kerületieknek 18 esztendeje korcsolyázási lehetőséget biztosító Lobogó utcai jégcsarnok. 
A vadonatúj fagyasztógép készítette tükörsima jégen nemcsak az utánpótlás-versenyzők és amatőr korisok siklanak 
rendszeresen, hanem – óvodától gimnáziumig – testnevelésórákon is tanítják korizni a gyerekeket.

Látványos forgásokkal és ugrásokkal avatta 
fel a szűz jeget szeptember 9-én Kőrösi-
Fehér Nándor, a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség (MSOSZ) műkorcsolyázója, aki  
a Ferencvárosi Szabadidő SE versenyzője-
ként 2017-es speciális olimpiai bronzérmé-
vel nemcsak hazánknak, de a kerületnek is 
dicsőséget szerzett. 

Az idén 18. születésnapját ünneplő jég-
csarnok gépészetét és épületét több ütemben 
renoválták. Elsőként a fagyasztógépet és a 
jégfelújító rendszert korszerűsítették, majd 
hőszigetelték a tetőt, modernizálták a vilá-
gítást, a fűtést és a szellőzést. 2018 nyarán 
megújult a csarnok belső burkolata, a teljes 
kiszolgálóépület és a kert, idén pedig a jég-
felületet körülvevő palánkrendszert építették 
újjá, amely mostantól zöld-fehér színekben 
pompázik, továbbá hangszigetelték a külső 
gépészetet, ami a környéken lakókat tölthe-
ti el megnyugvással. Utolsó feladatként a 
vizesblokk felújítása van hátra, amit 2020-
ra terveznek elvégezni. A jégcsarnok meg-
újítására eddig több mint 37 millió forintot 
költött az önkormányzat. 

– Bár nem egy óriási jégpályáról beszé-
lünk, mégis csak kevés kerület büszkél-
kedhet saját jégcsarnokkal, ahogyan saját 
színházzal is – utalt az önkormányzat által 
fenntartott Pinceszínházra Bácskai János az 

átadáson. A polgármester örömét fejezte ki, 
hogy a jégpálya működtetése – mint önként 
vállalt feladat – rengeteg diák, felnőtt és 
olimpiai versenyző épülésére szolgál.

– A jégcsarnok szinte mindig telt házas 
– mondta el Vas Mária, a Lobogó utcai in-
tézmény szakmai vezetője, aki legfontosabb 
küldetésének a jeges sport megszerettetését, 
az egészséges életmódra szoktatást és az 
utánpótlás-nevelést tartja. Hétközben 8.00–
16.30 óra között Ferencváros óvodái, iskolái 
és gimnáziumai használhatják ki a jégidőt: 
a növendékek a heti öt testnevelésórájukból 
egyet a jégpályán tölthetnek, ahol szakokta-

tók tanítják őket korcsolyázni. Délután 5-től 
az FTC utánpótláskorú tagjai, késő este az 
amatőr sportolók edzhetnek itt, hétvégén 
pedig a nagyközönség veheti birtokba a pá-
lyát 300 forint ellenében. A csarnok emel-
lett otthont ad a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség gyors- és műkorcsolyázóinak is.  

A trikolór szalag átvágásában is segéd-
kező, nyolcszoros magyar bajnok Hudák 
Gáborról, az FTC jégkorong-szakosztály 
szakmai igazgatójáról kiderült, ő maga is 
gyakran látogat el ide, hogy szemezgessen 
az ifjú tehetségek közül. 

T. D.

FELHÍVÁS: BURSA HUNGARICA FERENCVÁROSI DIÁKOKNAK IS
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Posta és rendelő nyílt az Ecseri úton
Új postakirendeltséget és háziorvosi rendelőt alakított ki 
az önkormányzat az Ecseri út 19. szám alatt. Posta  
és rendelő korábban is működött a Gyáli úton, a Meré-
nyi Gusztáv Kórház telephelyén, ám az erősen leromlott 
műszaki állapotú létesítmény szanálása miatt menni 
kényszerültek. Az önkormányzat időben lépett,  
és az eddig itt üzemelő nyugdíjasklubot elköltöztetve, 
átalakította az épületet a két szolgáltatónak.

– Szívességet és türelmet kértünk az ide járó nyugdíjasoktól, 
mert a posta és a háziorvosi rendelő eddigi helye megszűnt, 
szabad ingatlanok híján pedig nem találtunk más megoldást – 
kezdte beszédét az épületátadáson Bácskai János polgármester, 
aki szerint az idősek cseppet sem jártak rosszul ezzel. A nyug-
díjasklub ugyanis a közelbe, az Osztag utca 17. alá és egy attól 
néhány méterre lévő másik felújított ingatlanba költözik, így 
tehát hamarosan két helyiségben, másfélszer nagyobb területen 
folytathatják tevékenységüket. Az átalakítás révén létrejövő, ki-
sebb rendezvények megtartására is alkalmas térrel pedig nemcsak  
a szépkorúak, hanem az egész helyi közösség gazdagszik. Ezzel 
a születése óta a telepen élő Sajó Ákos, a körzet önkormányzati 
képviselője is egyetértett. 

Farkas L. Balázs, a Magyar Posta központi területi igazgatója 
köszöntőjében elmondta, Ferencvárosban hét postai szolgáltató 
működik, amely az itt élő közel 60 ezer lakost szolgálja ki. Ki-
emelte, az önkormányzat ezek közül két kirendeltség működtetését 
is vállalta. Az átadáson a kivitelezők és a helyhatóság képviselői 
bejárták a teljes egészében átépített létesítményt, majd átvágták  
a trikolór szalagot. A komplett beruházás 15 millió forintba került. 
A parkolóval is ellátott postai kirendeltségen minden fontos ügyet 
el lehet majd intézni, Olasz József háziorvos rendelésén pedig a 
korábbinál sokkal kellemesebb körülmények között kaphatnak 
szakszerű ellátást a betegek.

T. D.

Bográcsban készült a székelykáposzta
Közösségi főzéssel, ingyenes gyerekprogramokkal és koncertekkel köszöntötték az őszt a MÁV-Aszódi telepen rendezett 
Szüreti Mulatságon. A Madaras József tér melletti parkban szeptember harmadik hétvégéjén bográcsozás közben  
a freestyle rap hazai királya, MC/DC szórakoztatta a közönséget.

A rendezvényen Bácskai János polgármester elmondta, az öt esz-
tendeje elindított Szüreti Mulatsággal szerették volna az Aszódi-
lakótelepet is bekapcsolni Ferencváros kulturális vérkeringésébe.  
k a Madaras József teret, ahol játszótér, fitneszpark, futókör és 

focipálya is létesült. Sajó Ákos önkormányzati képviselő arra is 
emlékeztetett, a közösségi terek megszépülésén túl kormányzati 
segítséggel a közvilágítási és csatornázási problémákat is igyekez-
tek kezelni. – A korábban mostoha sorsú telep megérdemli, hogy 
ugyanannyit kapjon, mint Ferencváros többi része – jelentette ki  
a születése óta ott élő politikus. 

A bográcsok és fakanalak ez alkalommal is előkerültek, ám a 
szervezők ezúttal nem hirdettek versenyt. A közösségi főzésre je-
lentkező csapatok a rendezők által biztosított alapanyagokból ma-
guk és baráti társaságuk örömére készítették el az ez évi kihívást, 
a székelykáposztát. Eközben a gyerekek sem unatkoztak: arcfestés, 
lufihajtogatás, kézműveskedés és ugrálóvár szórakoztatta őket, de 
az apróságok a színpadi műsorok közt is találhattak kedvükre valót.

Idén is elmaradhatatlan részét képezte a programnak MC/DC 
fellépése, aki bármilyen témáról hajlandó volt rappelni, amit a 
közönség kért, sőt, az előadó az eseményről szerzett benyomásait 
is beleszőtte szövegeibe. Este az Ildi Rider zenekar koncertje szó-
rakoztatta az utcabál közönségét.             

 T. D. 
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Fesztivállal köszöntötték  
az őszt a lakótelepen
Idén is színes programkavalkád várta az érdeklődőket a József Attila-lakótelep hagyományos őszi mulatságán. A kétna-
pos rendezvényen, amelyen neves sztárok és zenekarok léptek fel, kiválasztották 2019 legfinomabb süteményét is.

A gyönyörű, napsütéses időben ovis sportdélelőttel vette kezdetét 
a Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság a Nagyjátszótéren szeptember 
6-án. Az eseményen négy helyi intézmény: az Epres, a Méhecske, 
az Ugrifüles és a Napfény Óvoda csapatai mérték össze tudásukat 
hat versenyszámban. A próbatételek után – a végeredménytől füg-
getlenül – minden résztvevő ajándékot kapott. 

A fesztivál folytatásaként a Bartók Táncegyüttes tartott bemutatót 
és családi táncházat a nagyszínpadon, majd a gyerekek körében 
óriási népszerűségnek 
örvendő Kifli zenekar 
szórakoztatta a nagy-
érdeműt. A szervezők 
rengeteg ingyenes 
programmal is készül-
tek: többek között pó-
nilovaglás, kisvonat, 
ugrálóvár, körhinta, 
népi játékok, arcfestés, 
lufihajtogatás, kézmű-
ves játszóház, valamint 
rendőrségi és kataszt-
rófavédelmi bemutatók 
várták a jelenlévőket. 

Az este inkább a fel-
nőttek számára tarto-
gatott izgalmas szó-
rakozást, bár sokan 
gyermekeikkel együtt 
jöttek bulizni. A nap 
sztárfellépője Horváth 
Charlie volt, aki Bácskai János polgármester rövid köszöntője után 
több száz fős nézősereg előtt lépett színpadra – hatalmas sikerrel. 
A rekedt hangú, Liszt Ferenc-díjas előadóművész legnépszerűbb 
dalaival ajándékozta meg a lakótelepieket, akik levezetéseképpen 
az évtizedek óta közönségkedvenc lemezlovas, B. Tóth László retró 
diszkójában ereszthették ki a gőzt. 

A mulatság másnapján nem volt olyan kegyes az időjárás, mint 
előzőleg, ám a lelkesebbeket a hol eleredő, hol elálló eső cseppet 

sem zavarta. Halász Judit délelőtti gyerekkoncertjén ki lehetett volna 
tenni a teltház-táblát, de sokan voltak kíváncsiak Gájer Bálintra és 
a Mydros együttesre is. A Kaláka Ferenczi Györggyel tartott közös 
esti fellépését pedig a rajongók esernyővel a kezükben hallgatták 
végig. A szombati napon Ferencváros polgármestere bácskai ri-
zses hússal vendégelte meg a résztvevőket, akik görög, német, 
valamint roma ételkülönlegességeket is kóstolhattak. Délután ki-
hirdették a hagyományos „sütiverseny” győztesét is: a zsűri idén 

Halasi Gyöngyvér bor-
ban sült szilvalekvárral 
készült csokimousse 
tortácskáját választotta 
a lakótelep legjobb sü-
teményének. 

Mennyei manna
A Dési Huber Művelő-
dési Ház idén is meg-
hirdette a versenyt, 
amelyre a József At-
tila-lakótelep háziasz-
szonyai nevezhettek 
egyedi édességkölte-
ményeikkel. Ezúttal 
hatan mérkőztek meg 
a helyezésekért, ame-
lyekről a zsűritagok: 
Kerényi Lajos atya, az 
Ecseri úti Szent Kereszt 
templom nyugalmazott 

plébánosa; Kállay Gáborné alpolgármester; Nándori László cuk-
rászmester; Harsányi Levente, a mulatság műsorvezetője; illetve 
Bácskai János polgármester döntöttek. A harmadik helyen Berki 
Istvánné „részeges” zabos-meggyes alkotása végzett, az ezüstérmet 
Károlyné Benkó Ildikó szerezte meg túrós-gyümölcsös kosárká-
jával, a győztes pedig Halasi Gyöngyvér lett, aki egy borban sült 
szilvalekvárral töltött csokimousse tortácskát készített. A díjazottak 
ajándékcsomagot kaptak a finomságokért cserébe.           SZ. D.

INGYENES

PROGRAMOK

09. 26. 19:00 / MOSZKVA TÉR (KERTMOZI)     

09. 27. 19:00 / SZALÓKI ÁGI SANZON EST  

09. 28. 19:00 / BUDAPEST RAGTIME BAND    

09. 29. 18:00 / MUZSIKÁLÓ KŐBÁNYA ZENEKARA

 NKE LUDOVIKA CAMPUS, AZ ORCZY-TÓ PARTJA   ORCZYSUMMERCHILL

SZEPTEMBERI FESZTIVÁLZÁRÓ 
PROGRAMJAINK:
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Tájékoztató a Ferencvárosi Internet Támogatásról
Ferencváros Önkormányzata ez évtől bevezette a Ferencvárosi 
Internet Támogatást. A polgármester kérelemre internethaszná-
latidíj-támogatást állapít meg annak a IX. kerületben lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és itt életvitelszerűen élő 
személynek, aki tárgyévben tölti be 14. életévét, 24. életévét 
azonban még nem töltötte be. 

A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától álla-
pítható meg, de legkorábban szeptember 1. napjától január 31. 
napjáig a tanév első félévére, valamint február 1. napjától június 
30. napjáig a tanév második félévére szóló időtartamra. 

Az internettámogatás összege havonta 2000 forint, melynek 
folyósítása a tanulmányi félév időszakára egy összegben (postai 
úton vagy a kérelmező által megadott folyószámlára) történik.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mel-
lékletek:

• kitöltött kérelemnyomtatvány
• iskolalátogatási igazolás

• IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult 
lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain 
vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi útvo-
nalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Humán-
szolgáltatási Iroda/Rendszeres Ellátási Csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék 
u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19. 

További információ kérhető:
• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 

24–28.), ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Tájékoztató a Ferencvárosi Iskolakezdési és Oktatási Támogatásról
A képviselő-testület 2019 májusában döntött arról, hogy 
kibővíti a Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatásra 
jogosultak körét, 2019. júniusi ülésén pedig megemelte 
a támogatás összegét. Ennek eredményeként már a két 
gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra, 
melynek összege gyermekenként 6000-ről 12 000 forintra 
emelkedett.

Ferencváros Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére 
évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt:

• a gyermekét egyedül nevelő szülő 
• a két- vagy többgyermekes, illetve 
• a tartósan beteg gyermeket nevelő családok 

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák) IX. kerü-
letben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó 
tanulói részére. 
A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a tanuló lakcímét igazoló 
hatósági igazolvány másolatát, valamint az oktatási intézmény által 
kiállított tanulói jogviszony igazolást a 2019/2020-as tanévről.

A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. nap-
jáig nyújtható be! 

Ferencváros Önkormányzata továbbra is változatlan mértékben 
biztosítja a Ferencvárosi Oktatási Támogatást (tankönyvtámoga-
tás), melyet a jövőben egységes eljárásrend szerint a szülőnek, 
törvényes képviselőnek vagy a támogatásra jogosultnak kell igé-
nyelnie. Tankönyvtámogatást igényelni – az előző évektől eltérően 
– a 2019/2020-as tanévtől az egyházi és alapítványi fenntartású 
iskolában tanulók esetén is kérelem benyújtásával lehet.

A támogatást azon IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali 
tagozatos tanulók igényelhetik, akik a Belső-Pesti Tankerületi 
Központ által a IX. kerületben működtetett, valamint Ferenc-
városban működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési 
intézményben folytatják tanulmányaikat 10–12. évfolyamokon. 

A támogatás megállapításához az alábbi dokumentumok be-
nyújtása szükséges:

• a tanuló törvényes képviselője, illetve a támogatásra jogosult 
által kitöltött kérelemnyomtatvány 

• tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcso-
magról kiállított számla másolata

• tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat 
másolata (készpénzes befizetés feladóvevénye, átutalással 
teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására vonatkozó 
bankszámlakivonat) 

• a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági 
igazolványának másolata

A támogatás mértéke a benyújtott kérelem mellékletét képező 
számlában foglalt összeg, de legfeljebb a 8/2015. (II.24.) számú 
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet szerint meghatározott 
maximális összeg:

évfolyam Ft/fő
10. évfolyamon 25 700
11. évfolyamon 24 000
12. évfolyamon 18 800

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 31.! 
A támogatási kérelmek benyújthatók:

• Humánszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálat:  
Lenhossék u. 24–28.

• Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Csoport:  
Bakáts tér 14.

• Ügyfélszolgálati Kirendeltség:  
Toronyház u. 3/B, Ecseri u. 19.

A támogatásokhoz tartozó formanyomtatvány átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatain, valamint elérhető a www.
ferencvaros.hu honlapon.
További információ kérhető:

• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28.) ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon 
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen 

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Vidám diákfesztivállal  
startolt el a tanév
Színpadi koncertek, já-
tékok és sportbemutatók 
várták szeptember 19-én az 
Ifi Fesztre érkező kerüle-
ti diákokat, akik idén is 
együtt élvezhették a feszti-
vál és az Extrém Sportnap 
programjait.  
A Ferencvárosi Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzat 
(FEGYIÖK) legnagyobb 
szabadtéri buliján bemu-
tatkoztak a ferencvárosi 
iskolák tehetségei, majd 
a Queen emlékzenekar, a 
Hungarian Rhapsody és a 
Stolen Beat együttes szóra-
koztatta a fiatalságot.

Bácskai János polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az elmúlt 
öt évben a kerületben sorra nyíltak az új ifjúsági közösségi terek, 
amelyek nemcsak hasznos lehetőségeket kínálnak a szabadidő el-
töltéséhez, hanem a tanulók tehetségét is segítenek felszínre hozni. 

Idén a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér adott otthont a ren-
dezvénynek, ahol a kerület több mint 20 oktatási intézményéből je-
lentkező 1200 diák élvezhette a tanítási szezon első szabadtéri fesz-
tiválját. A fellépők között a ferencvárosi általános és középiskolák 
tehetséges tanulói mutatkoztak be énekes, zenés, táncos műsorokkal, 
sportbemutatókkal, verssel és prózával. A közönség látványos harc-
művészeti prezentációt, ugrókötélshow-t és rúdtáncprodukciót is 
láthatott a színpadon, azonban nem csak nézni lehetett a sportokat. 
Az Extrém Sportnap kínálta mozgásos programok sorában a fiata-
lok kipróbálhatták a rodeó bikát, a mászófalat, a crossfitet, a 3D-s 
karikát, az eurobungee-t, a bungee runt, az óriássumo-birkózást, 
az élő csocsót és az íjvadászatot, de a látványos bemutatóval és 
búvárprezentációval készülő ejtőernyős klub programja is jelen-
tős számú érdeklődőt vonzott. Az esemény erőssége ezúttal is  
a sokszínűség volt, hiszen az Adna Café egészséges koktélbárjá-
tól a helikopter-szimulátoron át a póló-, molinó- és hennafestésig 
mindenki megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. 

Délután a Hungarian Rhapsody és a Stolen Beat koncertjén buliztak 
hatalmasat a jelenlévők, akik a táncban megfáradva a FEGYIÖK 
gofrit, teát és üdítőt osztó sátrában pihenhettek meg. A kitelepült 
Konkáv Közösségi Tér, a Mester Galéria, a H52 Ifjúsági Iroda,  
a Vakok Egyesülete, a Ferencvárosi Tanoda, a Kompánia Egyesület 
és a Vöröskereszt mellett a különböző civil szervezetek standjai 
is számos érdekességgel várták a látogatókat. Kínálatukban sze-
repet kapott a társasjáték, a felvilágosítás, a prevenció, a külföldi 
csereprogramok, a főzés és az irodalmi játék egyaránt. Különösen 
nagy sikere volt az Iránytű Mentálhigiénés Alapítvány alkohol- és 
drogszimulációs szemüvegének, melynek segítségével a fiatalok 
átélhették, hogyan romlanak a koordinációs készségek a tudat-
módosító szerek hatására. 

– Az önszerveződő fesztivál célja nem pusztán a szórakozás, hi-
szen a rendezvény programsorát teljes egészében a tanulók találják 
ki és szervezik le az önkormányzat anyagi támogatásával. Ezzel 
megtanulják a rendezvényszervezés alapjait – tájékoztatta lapun-
kat Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens. Az Ifi Feszt 
alapvetően a szabadidő eltöltésének értelmes alternatíváit hivatott 
népszerűsíteni, de a vidám esemény arra is kiváló eszköz, hogy 
„összerázza” a diákokat évkezdéskor.             T. D.

Világverseny kerületünkben
Ferencvárosban rendezték meg szeptember 13–15. kö-
zött az első World Urban Gamest (WUG). Az egykori 
Nagyvásártelep indusztriális környezete remek helyszínt 
biztosított a résztvevőknek. A közönség megismerhetett 
olyan utcai sportágakat, amelyekkel a tokiói és a párizsi 
olimpián is találkozhatnak majd: 3x3-as kosárlabda, 
bréktánc. Itt jártak továbbá a BMX, a frizbi és a parkour 
legnagyobb sztárjai is. A fesztivál – amelyre Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere is kilátogatott – any-
nyira sikeresnek bizonyult, hogy a Nemzetközi Sport-
szövetségek Tanácsa felkérte Budapestet, 2021-ben is 
legyen házigazdája az eseménynek.
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkesz-
toseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között Fe-
rencváros-ajándékcsomagot és egy 
párosbelépőt sorsolunk ki Eötvös 
Péter és a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar Művészetek Palotájában 
október 31-én megrendezendő 
hangversenyére.

1. Mi a hivatása a Bakáts tér 3. (Ráday 
utca 50.) számú, úgynevezett Paul-
heim-ház homlokzatát díszítő két 
emberalaknak? 

A) Fényképész és festőművész 
B) Pap és tanító 
C) Építész és táncos

2. Mikor indult el a 83-as trolibusz-
járat?

A) 1963 
B) 1973 
C) 1983

3. Ki készítette a Bakáts téri Assisi  
Szent Ferenc-templom északi külső 
falán látható Szent Ferenc-szobrot?

A) Strobl Alajos  
B) Ferenczy Béni 
C) Huszár Adolf

4. Ki tervezte a Duna-parton álló 
Bálna épületét?

A) Erick van Egeraat 
B) Kas Oosterhuis 
C) Norman Foster

5. Ferencváros egyik első patikája volt 
az 1847-ben az Üllői út 39. alatt meg-
nyitott Angyal Gyógyszertár, amely 
már nem létezik, ám eredeti bieder-
meier berendezése ma is látható. Hol?

A) Nagykállón, a Korányi Frigyes 
Emlékházban 
B) Pozsonyban, a Lenhossék Mihály 
Emlékházban 
C) Szegeden, a Szent-Györgyi Albert 
Emlékházban

6. Andor Ilona, a Ranolder Intézet (ma 
Leövey Klára Gimnázium) ének-zene 
tanára, karvezetője emlékét tábla őrzi 
egykori lakhelyénél. Hol?

A) Tóth Kálmán utca 25. 
B) Közraktár utca 32. 
C) Gyáli út 43.

A Nemzeti Filharmonikusok felajánlásának köszönhetően kví-
zünk nyertese – a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag mellett 
– ez alkalommal két jegyet is nyer Eötvös Péter és a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar Művészetek Palotájában október 31-én 
megrendezendő hangversenyére! 

Előző lapszámunk nyertese: dr. Bázing 
Zsuzsanna. Gratulálunk! Jutalma átvéte-
lével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 

A helyes megfejtés:  
1 – C, 2 – A, 3 – C, 4 – B, 5 – B, 6 – C.

Szükség lesz a lakóház 
hozzájárulására
A Ráday és a Tompa utca vendéglátóhelyeinek november 29-éig kell pályáz-
niuk, hogy jövőre is szabadtéri teraszt működtethessenek. A szabályok egy 
kivételével változatlanok. 

– Az új kitétel a lakók és a vendéglátóhelyek működtetőinek együttműködését, az eset-
leges viták elkerülését szolgálja, és a mindennapi tapasztalaton alapul. Lényege, hogy  
a terasznyitás igénybejelentéséhez szükség lesz arra, hogy a működtető november 29-éig, 
a pályázat beadási határidejéig csatolja az érintett társasházi közös képviselet hozzájáruló 
nyilatkozatát – mondta el lapunknak Gyurákovics Andrea, a körzet önkormányzati kép-
viselője.  

A módosítás kiindulópontja, hogy megelőzze a vitákat, és harmonikusabbá tegye az itt 
lakók, valamint a vendéglátók egymás mellett élését. Gyurákovics Andrea kiemelte: a 
jövőben teljes szélességében szabadon kell hagyni a kapunyílás előtti területet, hacsak a 
közös képviselő nyilatkozata nem járul hozzá az adott tér beépítéséhez. Mindennek lé-
nyege, hogy megoldható legyen a ház lakóinak zavartalan közlekedése, a betegszállítás,  
a költözés, az új bútorok és egyéb nagyméretű tárgyak ki- és bejuttatása az épületbe, illetve a 
szemétszállítás, továbbá a gyalogosok egyik oldalról a másikra való átkelésének biztosítása. 

– Úgy gondolom, a vendéglátóegységek számára sem mellékes a súrlódástól mentes 
kapcsolat a közelükben lévő épület lakóival, működtetőivel, de a társasház is jobban tud 
ügyelni erre a világos szabályok ismeretében. Ezért lesz szükség, és jut majd elegendő idő 
is a közös képviselői nyilatkozat beszerzésére, amelynek hiánya viszont érvénytelenné 
teheti a pályázatot. Remélem, ez nem fogja akadályozni a népszerű szabadtéri teraszok 
működését sem, ahová egyébként az itt élők is gyakran járnak – közölte a képviselő.  
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Játékos feladatokkal  
a szabályos közlekedésért 
Közel harminc gyermek mérte össze tudását az I. Ferencvárosi Óvodák Kerékpáros Vetélkedőjén, amit a Thaly Kálmán 
utcai Csicsergő Óvodában rendeztek meg. Az eseményt hagyományteremtő céllal hívták életre, így segítve a biztonságos 
közlekedés alapjainak elsajátítását. 

Hét ferencvárosi intézmény 
négy-négy nagycsoportosa állt 
rajthoz azon a játékos vetélke-
dőn, amit első alkalommal tar-
tottak meg szeptember 19-én,  
a Csicsergő Óvoda KRESZ-park-
kal bővített udvarán. A tudáspró-
ba három állomásán kerékpáros 
ügyességi feladatokban vehettek 
részt, négy állomásán pedig játé-
kos, gondolkodtató feladványok-
ban mérhették össze tudásukat 
a gyerekek, akik a rendezvény 
végén ajándékot kaptak. Az ese-
mény lebonyolításában részt vet-
tek a kerület óvodapedagógusai, 
valamint a Groupama Tanpálya 
közlekedéspedagógusai, az állo-
másokat pedig a vetélkedő szakmai koordi-
nátora, Dzsaja Sándorné, a Csicsergő Óvoda 
mesterpedagógusa állította össze. 

– Úgy gondolom, a minél hatékonyabb bal-
eset-megelőzés érdekében elengedhetetlen, 
hogy a gyerekek már óvodáskorban megis-

merjék a közlekedési helyzeteket 
és veszélyforrásokat – hangsú-
lyozta Zombory Miklós. Hozzá-
tette: örömmel tölti el, hogy a 
kilenc önkormányzati fenntartá-
sú kerületi óvodából hétben már 
sikerült meghonosítani azt a pe-
dagógiai programot, ami a tuda-
tos közlekedés oktatását célozza. 

Pausz Ferenc, a GRSP Magyar-
ország Egyesület ügyvezető igaz-
gatója elmondta, nagyon szívesen 
álltak annak a kezdeményezésnek 
az élére, amit Zombory Miklós 
óvodai ellátásért is felelős alpol-
gármester hosszú ideig dédel-
getett magában, és bízik benne, 
hogy ez az álom nemcsak itt, Fe-

rencvárosban, hanem számos más helyen is 
megvalósul a jövőben.   

SZ. D. 

Több, mint tűzfal 
Újjávarázsolták a Csicsergő Óvoda modern játszóudvarának 
közel 300 négyzetméteres tűzfalát. A hatalmas felületre az ovis 
csoportok jelképeit festették fel a Színes Város Csoport művé-
szei. 

Tátva maradt a gyerekek szája, amikor a tanév kezdetén meglátták udva-
ruk színesre festett tűzfalát a Thaly Kálmán utcai Csicsergő Óvodában.  
Az alkotáson, amely a Színes Város Csoport munkáját dicséri, a csoportok 
jelképei láthatók: a rajz egy macit, egy cicát, egy mókust, egy katicát, 
egy sünit és egy vakondot ábrázol, két további csoport szimbólumát,  
a delfint és Ficánkát, a halat pedig egy-egy buborék szimbolizálja. 

– Fontos, hogy a gyermekek esztétikus környezetben tölthessék az 
időt a szabad levegőn. Ehhez járul hozzá a frissen festett fal is. Tavaly 
adtuk át az elmúlt két évben megújult udvar hátsó részében található 
mini-KRESZ-pályát, így most már igazi paradicsom fogadja a kicsiket 
– mondta lapunknak Zombory Miklós alpolgármester.

Vajasné Kabarecz Ágnes intézményvezető kiemelte, a festmény kivi-
telezése a nyári zárás idejére esett, így nem zavarta az intézmény mű-
ködését, a munkálatok idején a gyerekeket a kis épületben helyezték el. 

– Szervezetünk közel tíz esztendővel ezelőtt jött létre, az azóta eltelt idő 
alatt sok ezer négyzetméter falfelületet varázsoltunk újjá. Ferencváros 
Önkormányzatával együttműködésben dolgoztunk először gyerekekkel: 
2011-et írtunk, amikor a Pöttyös utcai metrómegállót színeztük ki a Zöld 
Kakas Líceum diákseregével – mondta a fal hivatalos átadásán Flór Péter, 
a Színes Város Csoport főtitkára. Hozzátette: a kerületben továbbra is 
számos olyan tűzfal létezik, amelyet érdemes lenne megszépíteni, ezért 
bízik benne, hogy a következő években újabb és újabb feladatokkal bíz-
zák meg őket.        SZ. D. 
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Miénk az első derbi
Szeptember második péntekén megkezdődött a jégkorong Erste-liga 
2019/20-as idénye. A legutóbbi kiírást és egyúttal a magyar bajnok-
ságot is megnyerő Ferencváros egyértelmű célja, hogy megvédje 
címét.

A bajnokcsapat vezetőinek sikerült 
együtt tartani a keret gerincét, és cél-
zott erősítésekkel növelték az esélyt 
az ismétlésre. Bár az érmek sorsa csak 
a rájátszásban dől majd el, minden 
gárda számára sokat jelent a jó rajt. 
Tavaly a büntetőkkel kivívott szezon-
nyitó hazai győzelmet két vereség kö-
vette – az egyik Újpesten –, ezért idén 
jó sorozattal akart kezdeni a Fradi.

Az új évad első mérkőzésén a nyá-
ron megerősödött Gyergyói HK láto-
gatott a Pesterzsébeti Jégcsarnokba. 
Az erdélyiek jól tartották magukat, 
de nem tudták veszélyeztetni az FTC 

sikerét. A csapatkapitány, Nagy Gergő 
két góllal vette ki részét a 3-1-es győ-
zelemből, majd három nappal később 
ismét igazolta, hogy remek formában 
kezdte a bajnokságot.

Újpesten a múlt évihez hasonlóan 
döntetlenül zárult a rendes játékidő, 
most 5-5 lett a vége. Akkor a hosszab-
bítás 2. percében a lilák ütöttek gólt, 
ezúttal ugyanebben a minutumban a 
zöldek. Nagy Gergő kétszer vette be 
az UTE kapuját, ő szerezte a győz-
tes találatot is. A lapzárta előtti utolsó 
meccsen könnyedén nyert csapatunk 
a Vasas ellen 6-1-re.         (MS)

Spanyol napok
A paratriatlonosok Világkupa-sorozata hét 
állomásból áll. Az ötödik versenyt – ame-
lyen Lévay Petra, a Ferencváros sportolója 
is rajthoz állt – szeptember elején a spa-
nyolországi Banyolesben rendezték meg.

A Barcelonától 120 km-re északkeletre fekvő kis-
város hasonló nevű tavában bonyolították le a 750 
m-es úszást. Ezt a 20 km-es kerékpározás követte, 
majd az 5 km-es futással zárult a viadal. A Fradi 
paratriatlonosa kategóriájában a negyedik helyen 
végzett, így kedvező előjelekkel várhatta a néhány 
nappal későbbi Európa-bajnokságot.

A Barcelonától 350 km-re délnyugatra lévő Va-
lenciában rossz időjárási körülmények között zaj-
lott az Eb. Az eső ugyan elállt, de hatalmas szél 
nehezítette a versenyzők dolgát. A távok megtétele 
után Lévay Petra hatodikként ért célba.

Bravúros pontszerzés Barcelonában
Megkezdődött a labdarúgó Európa-liga csoportköre. A Ferencváros az Espanyol vendégeként lépett pályára Barce-
lonában. A zöld-fehérek hamar vezetést szereztek, a hazaiak egy órai játék után egyenlítettek. Mindkét együttes lőtt 
egy-egy kapufát, a mérkőzés végül döntetlennel zárult.

Eljött a nagy nap: közel tizenöt év után 
szeptember 19-én a Ferencváros ismét pá-
lyára lépett a második számú európai kupá-
ban. A 2009 óta Európa-liga névre hallgató 
sorozatban ezúttal a H csoportban szerepel 
a Fradi. A zöld-fehérek el-
lenfele a spanyol Espanyol, 
az orosz CSZKA Moszkva 
és az a bolgár Ludogorec, 
amelyet júliusban a BL-ből 
kettős győzelemmel vert ki 
az FTC.

Az első mérkőzést Barce-
lonában, az Estadi Cornel-
là-El Pratban, a La Ligában 
7. helyen végzett Espanyol 
otthonában játszotta Szerhij 
Rebrov együttese. A negy-
venezres stadion nagyjából 
félig telt meg, a lelátón ott 
volt több mint hétszáz Fradi-
szurkoló is. 

Bátran kezdett a Ferencvá-
ros, több ígéretes támadást 
vezetett a szürke-feketében 
futballozó magyar bajnok, 
amely a 10. perc végén Javi 
López öngóljával megszerezte a vezetést. 
Ezután beleerősített az Espanyol, melynek 
játékát a meddő fölény jellemezte.
A szünet után Isael szabadrúgását Dvali 
fejelte a jobb alsó sarok felé, ám D. López 
nagyot védett. Nem sokkal később ismét 

Isael rúghatott szabadot, és jobbról, kb. 33 
méterről, ballal váratlanul kapura csavarta, 
a labda a jobb kapufáról pattant ki. Az első 
negyedóra végén előbb Blazic mentett na-
gyot az ötösön, majd a szöglet után ütközött 

két hazai játékossal, és a földön maradt.  
A játékvezető ezt nem vette észre, a vissza-
ívelt labdát pedig az üresen maradt Matías 
Vargas kapura fejelte. A fejes nem volt erős 
és jól helyezett, ám a vonalon ragadt Di-
busz csak beleütni tudott, a labda kapufára 

pattant, a továbbfutó spanyol csatár pedig 
öt centiről a hálóba vágta. 

A hátralévő időben nagy nyomás alatt tar-
totta az Espanyol a Fradit, de komoly hely-
zetet nem tudott kidolgozni. Sőt: az utolsó 

negyedóra elején Dvali pasz-
szára Zubkov startolt közé-
pen, a hazai kapus azonban 
felszedte előle a labdát. Alig 
egy perccel később a beadás 
után kipattanó játékszert 13 
méterről a jobb oldali lécre 
vágta Granero. A hajrában 
is mindent megpróbáltak a 
spanyolok, de az FTC jól vé-
dekezett.

Megtörtént az, amiben ta-
lán csak a legoptimistábbak 
reménykedtek: a Ferencváros 
pontot szerzett az Espanyol 
otthonában! Szerhij Reb-
rov joggal dicsérte csapatát, 
amely az első tizenöt perc-
ben remekül játszott, később 
pedig nagy koncentrációval 
óriásit harcolt, és megér-
demelten vitt el egy pontot 

Barcelonából.
A Fradi legközelebb október 3-án, csütör-

tökön 18.55-kor játszik a Ludogorec ellen, 
amely az első fordulóban 5-1-re kiütötte 
otthon a CSZKA Moszkvát.    

M.S.
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Euroligában a pólós lányok
A magyar bajnokságban ismét negyedik lett a Ferencváros női vízilabdacsapata, így nem szerepelhetett volna a nemzet-
közi porondon. Az európai szövetség, a LEN azonban felajánlott még egy helyet Magyarországnak, amit az FTC kapott 
meg.

A zöld-fehérek harmadik szezonjukat kezdik meg itthon szeptember 
végén, és első alkalommal indulhatnak a nemzetközi női kupaso-
rozatban, az Euroligában. Nyáron erősített a Fradi, négy játékos is 
a Népligetben folytatja pályafutását. 

A legismertebb közülük a válogatott Illés Anna, aki a riói olimpia 
mellett öt vb-n és négy Eb-n játszott, 2016-ban pedig Európa-bajnoki 
címet nyert. Hozzá hasonlóan a BVSC-ből jött Máté Zsuzsanna, ő 
tagja volt az idei Universiadén győztes hazai gárdának. A rutinos 

Ráski Lilla Egerből, a 17 éves Petik Panna az OSC-ből érkezett.  
A jó nevelőmunkát bizonyítja, hogy öt utánpótláskorú, saját neve-
lésű pólós is helyet kapott az első csapatban.

A Ferencváros november 1–3. között Hollandiában, Utrechtben 
kísérli meg a továbbjutást az Euroligában. A D csoportban a házi-
gazdák mellett a spanyol CN Mataro és az orosz Uralocska Zlatuszt 
lesz a zöld-fehérek ellenfele. Minden csoportból három-három 
együttes léphet a tizenhat közé.               (ms)

Vk-bronz Párizsból
Továbbra is remek formában van Ryan Macleod Sheppard, a Ferencváros kettős állampolgárságú tornásza. A 23 éves 
sportoló a párizsi Challenge Világkupa-versenyen bronzérmet szerzett korláton, előtte egy héttel pedig hatodik lett gyű-
rűn a hasonló szombathelyi viadalon.

A hét viadalból álló Challenge World Cup májusban kezdődött a 
kínai Csaocsingben. A sorozat ötödik állomása volt a szombathelyi 
találkozó, amelyet szeptember első hétvégéjén rendeztek meg az 
Arena Savariában.

Az első napon a selejtezők zajlottak le: Sheppard három szeren 
is indult, a legjobban gyűrűn szerepelt, a 23 résztvevő közül ha-
todikként kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe. Másnap az erős 
mezőnyben ismét a hatodik helyen zárt.

Egy héttel később a párizsi Accorhotels Arenában megint három 
szeren versenyzett a Fradi tornásza. Ezúttal korláton nyújtotta a leg-
jobb teljesítményt, a 42 induló közül negyedik lett a selejtezőben, 
a harmadikkal azonos pontszámmal. A fináléban szintén remekelt, 
és gyakorlatáért bronzérmet vehetett át az eredményhirdetésen.

Az FTC tornaszakosztályához kapcsolódó hír, hogy megműtötték 
az országos bajnokságon súlyos térdsérülést szenvedett Babos Ádá-
mot, akire több hónapos rehabilitáció vár.              (ms)

Kezdődik a vízilabda BL 
Sokan emlékeznek még a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának tavaszi menetelésére a Bajnokok Ligájában, amely 
június 8-án, a döntő megnyerésével zárult. Az FTC története során először hódította el az első számú európai kupát,  
és ezúttal is szeretne bejutni a Final Eightbe, azaz a legjobb nyolc közé. Az első lépést október elején teheti meg a Fradi. 

A Ferencváros címvédőként száll vízbe, és 
egyből a tizenhat között kezdi meg szerep-
lését. Az már az augusztus végi sorsoláskor 
kiderült, hogy a zöld-fehérek a B csoportban 
fognak játszani. Az első mérkőzés október 
8-án vagy 9-én egy számukra kellemes he-
lyen, Hannoverben zajlik le. Nyár elején 
ebben az alsó-szászországi városban ren-
dezték meg a nyolcas döntőt, itt lett BL-
győztes az FTC.

A csoportban a német gárdán kívül a grúz 
Dinamo Tbiliszi, a francia CN Marseille 

(az Európa-kupa idei győztese), a horvát 
Mladost Zagreb és az olasz Pro Recco lesz 
a Fradi ellenfele. Az itáliai együttes az előző 
kiírásban is csoporttársa volt a Ferencváros-
nak, és mindkétszer legyőzte a mieinket. 
Két csapat a szeptember végi selejtezőből 
kvalifikálja majd magát, az egyik párharcból 
a spanyol Terrassa vagy a romániai Digi 
Oradea (Nagyvárad), a másikból az OSC 
vagy a görög Vouliagmeni juthat be a fenti 
hatos mellé. Amikor teljes lesz a mezőny, 
akkor alakul ki a pontos program.

Az utolsó fordulót május elején játsszák, és 
június 5–7. között tartják a nyolcas döntőt. 
Ennek 2020-ban a Pro Recco lesz a házi-
gazdája, így már biztos résztvevő. A világos-
kék-fehérek várhatóan ebben a szezonban is 
könnyedén megszerzik a csoportban az első 
helyek valamelyikét, és rendezőként nem 
szorítanak ki más gárdát a Final Eightből 
(mint legutóbb a Hannover). A meccseket  
a Reccóhoz közeli Rapallóban játsszák majd.

M. S. 

SPORT 
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Időpont: 2019. október 4. (péntek)
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ

(Haller utca 27.)

TELJESSÉG 
FESZT 2019  . 

FERENCVÁROS
OTTHON, VÁROS

„Mindig várj valamit, ami majd felvidít
És az élet csakis így lesz szép!”

Máté Péter

az Idősek és a Zene Világnapja tiszteletére megrendezésre kerülő 
programsorozat keretében

SZÍNHÁZTEREM » 

ELŐCSARNOK »

TORNATEREM – BALETT TEREM »

SAKKTEREM »



FERENCVÁROS 13IDŐSÜGY

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel, ötleteivel keresse  
idősügyi munkatársainkat a +36/1/200-1223-as vagy 200-2284-es telefonszámon, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.

Tájékoztató a Ferencvárosi 65+ Támogatással kapcsolatban
Ferencváros Önkormányzata ez évtől bevezette a Ferencvárosi 
65+ Támogatást, amely kérelemre az alábbi jogosultaknak adható:
• A IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és itt életvitelszerűen 

tartózkodó, a tárgyévben a 65. életévét betöltő, valamint a 65. 
életévnél idősebb személyeknek.

A kérelmek benyújtásának határideje 2019. október 1.!
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakcímét igazoló ható-

sági bizonyítványt (lakcímkártya vagy régi személyi igazolvány 
másolata). 

A támogatás összege személyenként egységesen 6000 forint, 
amely igény szerint folyószámlára történő utalással vagy postai 
úton kerül kifizetésre. A formanyomtatvány a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu 

honlapról az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető 
nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Cso-
port. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen  
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19. 
További információ kérhető:

• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28.), ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00,

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon, 
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen 

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Idősügyi programajánló 
Gyógytorna

Szeptember 30., október 7. 
(hétfő) 11.00 óra – 1. csoport
Október 2., 9. (szerda) 
11.00 óra – 2. csoport
FMK (Haller u. 27.)

Gyógytorna
Október 2., 9. (szerda) 
11.00 óra
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Október 2., 9. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Október 2., 9. (szerda) 
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Szeptember 26., október 3. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Mindentudás  
Akadémiája 

• A világtörténelem leghíre-
sebb kastélyai és titkai: El 
Escorial kastély, Spanyol-
ország

Szeptember 26. 
(csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

• Tornádóvadászat
Október 7. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: Molnár „Storman” 
Ákos, a Szupercella Viharva-
dászok Egyesületének elnöke
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
• Ókori szeminárium  

– A hieroglifák titka 2.
Október 8. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Vízitorna
Szeptember 27., október 4. 
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Az Idősek és a Zene 
Világnapja tiszteletére

Ars Nova Sacra Énekegyüttes 
koncertje
Szeptember 29. (vasárnap) 
19.00 óra
Páli Szent Vince-plébániatemp-
lom (Haller u. 19–21.)

Demencia Kávézó
Szeptember 30. (hétfő) 
16.00 óra
Téma: Szellemi hanyatlás 
– az időskor kihívásai
Előadó: Tunyi Tünde egyetemi 
okleveles ápoló, pszichiátria 
szakápoló 
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
idosugy@ferencvaros.hu

Telefon: 06/1/200-2284
Paprika Jancsi étterem 
(Ráday u. 16.)

Nordic walking  
egészségügyi séta  
haladóknak

Október 1. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Belső értékeink  
nyomában

Október 2. (szerda) 14.00 óra
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

A megérdemelt boldogság 
Csoportfoglalkozás Bognár 
Tamás pszichológussal
Október 3. (csütörtök) 
10.30 óra
Téma: Csökkent önbecsülés 
helyett hasznosnak érezni 
magunkat
FMK (Haller u. 27.)

Helytörténeti séta 
Ferencváros egykori 
főutcáján II.

Október 9. (szerda) 10.00 óra
Találkozó: Ferenc tér

Macska- és 
állatbarátok klubja

Október 9. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Számítógépes  
tanfolyamok

Szent-Györgyi Albert iskola 
(Lónyay u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői 
és laptoptanfolyam, keddenként 

13.50 óra
Mobileszköz-használati tan-
folyam (október első hetétől), 
keddenként 14.45 óra
Ericsson számítógép-kezelői 
haladó tanfolyam (október első 
hetétől), péntekenként 15.00 óra
Weöres Sándor iskola 
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői 
tanfolyam, keddenként 10.00 óra
Mobileszköz-használati tanfo-
lyam, keddenként 14.00 óra
Ferencvárosi Sport Iskola 
(Telepy u. 17.) 
Számítógép-kezelői kezdő tan-
folyam, keddenként 8.30 óra
Számítógép-kezelői haladó tan-
folyam, keddenként 10.00 óra 

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek  
Idősek Klubja):  
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung (Lenhossék u. 
24–28.): keddenként 11.00 óra
Fitnesz 60+ (Lenhossék u. 24–
28., tornaterem): hétfőnként 
10.00 óra
Kreatív Műhely kézműves 
foglalkozás (Dési MH): 
minden második kedden
10.00 óra: I. csoport
11.00 óra: II. csoport  
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Októberi bemutatók a Török Pál utcában
Gregg Opelka: C'EST LA VIE
zenés játék 
Gregg Opelka darabja az ’50-es évek Párizsába repíti a nézőket. Valahol a Montmartre 
szélén, egy lerobbant orfeum, a Chez Leplée színpadán Fatiguée, egy hajdani színésznő 
(Polyák Lilla) és Dominique, egy volt balett-táncosnő (Juhász Réka) estéről estére Edith 
Piaf-sanzonokat énekel – nem túl nagy lelkesedéssel. Minden vágyuk, hogy egyszer saját 
műsorukat adhassák elő. Hűséges, ám ritkán józan zongorakísérőjük, Jean-Paul-Pierre 
(Gebora György) már meg is komponálta számukra az igencsak testhezálló, pikáns da-
lokat. Egy este a tulajdonost egy jól megszervezett akcióval eltávolítják a kabaréból, és 
kezdetét veszi az örömzenélés. A hangulat egyre forróbb lesz, ám a finálé előtt váratlanul 
kiderül, hogy a kabaré tulajdonosa végig jelen volt.

Gregg Opelka „zenés parféjának” ősbemutatóját 2002-ben tartották Chicagoban, a szel-
lemes magyar fordítás Galambos Attila munkája.

A közönséget is – várhatóan – játékba csábító előadást Méhes László rendezi.
Nyilvános főpróba: október 3., csütörtök 19.00 (félárú jegyek) 
Bemutató: október 4., péntek 19.00

Csukás István–Darvas Ferenc: ÁGACSKA 
zenés mesejáték egy részben
Ki vagyok én? Mi vagyok én? Hol a helyem a világban? Ezeket a kérdéseket előbb-utóbb 
mindenki felteszi magának. Csukás István klasszikus és népszerű meséjének hősei is 
ezeknek a talányoknak járnak utána sok humorral és tanulsággal teli kalandjuk során. 
Mindeközben egy varázsgong segítségével belepillanthatunk a színház születésének tit-
kaiba, a csodák világába is. 

Ahhoz, hogy még nagyobb izgalom kerekedjen a nézőtéren, a közönség – gyerekek és 
felnőttek egyaránt – aktívan részt vehetnek a szereplők sorsának alakításában. A zenés 
meseelőadás legvégén természetesen minden jóra fordul!

Bemutató: 2019. október 6., vasárnap 11.00
Jegyvásárlás: www.pinceszinhaz.hu

A Pinceszínház októberi műsora           
 2., szerda 18.30 Benkó Dixieland Band – Dixie-klub
 3., csütörtök 19.00 Gregg Opelka: C’est la vie 
   – nyilvános főpróba
4., péntek  15.00 Az Aradi Tizenhárom özvegyei 
   – pódiumbeszélgetés 
  19.00 GREGG OPELKA: C’EST LA VIE 
   – BEMUTATÓ
 6., vasárnap 11.00 CSUKÁS ISTVÁN–DARVAS 
   FERENC: ÁGACSKA  – BEMUTATÓ 
 9., szerda 18.30 Benkó Dixieland Band – Dixie-klub
10., csütörtök 19.00  Scott McPherson: Marvin szobája
11., péntek 19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
12., szombat 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
13., vasárnap 19.00 Gregg Opelka: C’est la vie
15., kedd 19.00 Scott McPherson: Marvin szobája
16., szerda 18.30 Benkó Dixieland Band – Dixie-klub
17., csütörtök 19.00 Dobai 75. – Irodalmi est
18., péntek 19.00 Orosz rulett – stand up comedy show

  Orosz György önálló estje, 
  vendégek: Redenczki Marcsi 
  és Maczkó Ádám
20., vasárnap 19.00 Tasnádi István: Paravarieté
21., hétfő 19.00 Háy János: A Gézagyerek
22., kedd 16.00 1956 a rendszerváltás tükrében 
   – pódiumbeszélgetés
24., csütörtök 19.00 Piros ruhában, szerelemben
   Weöres Sándor–Károlyi Amy-est
25., péntek 19.00 Per Olov Enquist: A tribádok éjszakája
26., szombat 11.00 Legyél a cimboránk 
   – a Cimbora Együttes 
   interaktív koncertje
27., vasárnap   11.00 Csukás István–Darvas Ferenc: Ágacska
  15.00 Csukás István–Darvas Ferenc: Ágacska
29., kedd 19.00 Gregg Opelka: C’est la vie
30., szerda 18.30 Benkó Dixieland Band – Dixie-klub
31., csütörtök 19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

A KÖZJEGYZŐK SZÍN-
JÁTSZÓ KÖRE BEMUTATJA

Október 4., péntek 19.00
Ray Cooney–John Chapman: 
Kölcsönlakás
Rendező: Tóth Levente 
Belépő: 1000 Ft

APACUKA ZENEKAR  
KONCERTJE

Október 6., vasárnap 11.00 
Belépő: 2000 Ft, Jegyelővétel: 
az FMK jegypénztárában vagy 
online a Tixa.hu oldalán 

FEHÉRBOT  
NEMZETKÖZI NAPJA

Október 7., hétfő 10.00
Köszöntőt mond: Kállay Gábor-
né alpolgármester és Fodor Ág-
nes, a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-Magyarországi Egyesü-
letének elnöke
Sztárvendég: Agárdi Szilvia 
énekesnő 

ZUMBA
Új tanfolyam októbertől, 
keddenként 19.00–20.00
Próbáld ki Te is egy ingyenes 
óra részeként! Szeretettel várunk 
minden korosztályt!
Részvételi díj: 1500 Ft
4 alkalmas bérlet: 5500 Ft
Kezdés: október 8. 
(ingyenes alkalom)
Oktató: Tomcsányi Kata
katapdance@gmail.com
+36/30/522-5904

HELYTÖRTÉNETI  
GYŰJTEMÉNY  

Doku – Filmklub: Tarzan tojásai
Szeptember 26., csütörtök 
15.00, román dokumentumfilm, 
107 perc, 2017
Rendezte: Alexandru Solomon

KIÁLLÍTÁS
A Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesületének gyűjteményes ki-
állítása a Magyar Festészet 
Napja alkalmából. 
Megtekinthető október 26-áig.
Megnyitó: október 5., 
szombat 11.00
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APRÓHIRDETÉS
Pénzt adok! Életjáradékot kötnék 
ottlakás nélkül. Leinformálható va-
gyok. Visszahívom!  Köszönöm: H. 
B. Tel.: 06/20/528-2532. 

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs: 06/20/264-7752.

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási ju-
talékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 
06/20/9600-600.

Villanyszerelést, gyengeáramú 
hálózatok szerelését, vagyonvé-
delmi rendszerek kiépítését válla-
lom. Megbízható szakember, pre-
cíz munka, 20 év tapasztalat. Tel.: 
06/30/477-3196.

Gyógypedikűrös házhoz megy! 
Vállalom benőtt köröm, megvasta-
godott sarokbőr, tyúkszem szaksze-
rű ellátását kedvező áron. Hívjon 
bizalommal: 06/20/410-1012.

VERTIGO
A Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) Folyosó Galé-
riáján október 30-áig tekinthető meg Cserny Marianna és 
Laskai Ildikó közös kiállítása.

Az FMK első emeleti folyosója évek óta izgalmas tárlatoknak ad 
otthont. Ezúttal két sziporkázóan életteli, színpompás festményeket 
alkotó művész képei nyújtanak maradandó élményt a látogatóknak. 
A hölgyek testvériesen megosztoztak a folyosó jobb és bal olda-
lán, így egy időben hasonlítható össze egyéni, egymást mégis jól 
kiegészítő stílusuk. A zsúfolásig megtelt szalonterem jelezte: a két 
alkotó komoly baráti és rajongótáborra tett szert személyiségüknek 
és munkásságuknak köszönhetően. A megjelenteket Arapovicsné 
Kiss Ágnes, az FMK munkatársa köszöntötte, majd szót ejtett a két 
festőnő Ferencvárosi kötődéséről.

A kiállítást megnyitó Mácsay Krisztina művészettörténész szemé-
lyesen ismeri a két művésznőt. Kiemelte, egyikük sem hivatásos 
képzőművész, mindketten felnőttként elevenítették fel a gyermek-
kori alkotás örömét, majd egymásra találva alapították meg a Galéria 
ROUGE Festőklub és Élményműhelyt, mára tucatnyi közös tárlat 
van a hátuk mögött. Míg Ildikó képeiben nagyobb szerepet kap az 

utazások, élmények absztrakt kifejezése, Marianna festményeiben 
sokkal inkább a figuralitással találkozhatunk.

Az esemény hangulatát Varga Balázs, az FMK művelődésszer-
vezője megzenésített versekkel, Szűcs Sándor színművész pedig 
Weöres Sándor-idézetekkel tette még emelkedettebbé. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Kiállítás nyílt a művésztelep alkotásaiból 
A Mester Galéria és Közösségi Tér ad otthont október 9-éig a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium diákjainak 
télen, Lengyelországban készült munkáiból berendezett tárlatnak. 

A megjelenteket Vincze 
Angéla, a Mester Galéria 
művészeti vezetője kö-
szöntötte, majd átadta 
a szót Kállay Gáborné 
alpolgármesternek, aki 
felelevenítette, hogy a 
két esztendővel ezelőtt 
az ifjúság rendelkezésére 
bocsátott galéria szintén 
a jaschikosok kiállítá-
sával debütált. Közölte, 
felhőtlen az együttműkö-
dés a csodálatos pedagó-
gusgárdával rendelkező 
iskola és a galéria kö-
zött, Ferencváros Önkor-
mányzata pedig kiemelt 
rendezvényein rendre 
megjelenési lehetőséget biztosít a Jaschik tehetségeinek. Kállay 
Gáborné elárulta, ő mindig olyan szemmel nézi a festményeket, 
hogy élne-e velük együtt; a kiállított alkotások pedig kivétel nélkül 
ilyenek. Végül gratulált a művészpalántáknak és tanáraiknak, illetve 

az önkormányzat további 
támogatásáról biztosította 
a tehetségeket, valamint 
az őket felkaroló kerületi 
intézményeket.

Demeter Adrienn mű-
vészettörténész megnyi-
tóbeszédében elmondta, 
a szakgimnázium egy 
pályázat nyomán nyolc-
napos alkotótáborban 
vehetett részt Lengyel-
országban Székely Júlia 
művésztanár vezetésével. 
Ennek a „termését” tet-
ték közszemlére a tárla-
ton. Hozzátette, a művek 
mind szakmai szemmel, 
mind az alkotók korát fi-

gyelembe véve rendkívül magas színvonalat képviselnek. A sugárzó 
vitalitású festmények valósághű átéléssel adják vissza a lengyel 
városok látványát, amit az útról készült videó egészít ki.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Tájékoztató a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatásról
A képviselő-testület 2019 júniusában döntött arról, hogy a kibővíti a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatásra jogosul-
tak körét. Ennek eredményeként már a két gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra.

Ferencváros Önkormányzata kérelemre 
idén is karácsonyi támogatást nyújt a IX. 
kerületben lakóhellyel rendelkező és ott 
életvitelszerűen tartózkodó személy részé-
re, amennyiben családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 
forintot, valamint:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű 

ellátásban részesül, vagy
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket 

nevel, vagy
• két vagy több gyermeket nevelnek a 

családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy

• egészségkárosodására tekintettel aktív 
korúak ellátásban részesül.

A kérelem tárgyév szeptember 15. nap-
jától november 30. napjáig nyújtható 
be!
A támogatási kérelmek benyújthatók:

• Humánszolgáltatási Iroda Ügyfél-
szolgálat: Lenhossék u. 24–28.

• Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszol-
gálati Csoport: Bakáts tér 14.

• Ügyfélszolgálati Kirendeltség: To-
ronyház u. 3/B, Ecseri u. 19.

A támogatásokhoz tartozó formanyomtat-
vány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-

félszolgálatain, valamint elérhető a www.
ferencvaros.hu honlapon.

További információ kérhető:
• személyesen a Humánszolgáltatási 

Irodán (Lenhossék u. 24–28.) Ügy-
félfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, 
szerda, csütörtök: 08.00–16.00, péntek 
08.00–13.00,

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös te-
lefonszámon, 

• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail 
címen 

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Megszólalt az unitárius templom orgonája
Ünnepélyes istentiszteleten mutatták be a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Hőgyes Endre utcai templomának új 
orgonáját. Az Ars Sacra Fesztivál Nyitott Templomok Napján tartott hangszeravató koncerten barokk és romantikus 
művek csendültek fel a Patrona Hungariae iskolaközpont orgonatanárának előadásában.

A hangverseny előtt Kászoni József püspöki helynök tartott ünnepi 
áhítatot, majd Gergely Felicián egyházközségi gondnok szólt a meg-
jelentekhez. Elmondta: régi vágyuk teljesült, hiszen 15 évig vártak  
a hangszerre, ez idő alatt pedig a híveknek köszönhetően több száz 
ezer forint adomány gyűlt össze erre a célra. A használt orgonát 
végül egy németországi templomtól sikerült megvásárolni, a költ-
ségek oroszlánrészét Ferencváros Önkormányzata állta.

Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyház hazai egyházkerüle-
tének főgondnoka a kalandosra sikerült orgonabeszerzésről és a 
hangszer elhelyezésének nehézségeiről mesélt, majd megköszönte 
a polgármester támogatását és közbenjárását az ügyben. 

 „A zene isten adománya, (…) a zene elűzi az ördögöt, és felvidítja 
az embereket. A zene lehetőség, hogy kiragadjon a hétköznapok 
taposómalmából” – idézte Luther Mártont Bácskai János, aki sze-
rint Ferencváros élénk kulturális életéhez mindig is hozzátartozott 
a vallásos zene és a hitélet. Ezt példázza az idén megrendezett II. 
Ferencvárosi Szakrális Kórustalálkozó is, amelyen kilenc énekkar 
mutatkozott be. A polgármester méltatta az unitáriusok Egyházi 
Kerekasztalban való aktív közreműködését, és azt a felekezeti 
összefogást, amit a januári református kollégiumi tűz esetén tapasz-

talt meg. A beszédek után Kály-Kullay Rita, a Patrona Hugariae 
iskolaközpont orgonatanára adott koncertet. A művésznő mások 
mellett Bach-, Boelmann- és Liszt-műveket szólaltatott meg a 
templom új hangszerén.

T. D.

VI. MIAT Y NK HETE
művészeti – közösségi fesztiválra

 22.  18.30, 
Barokk és romantikus duettek –   (szoprán), 

  (alt),   (orgona)

 3.  19 ,  (  13.)
Film és beszélgetés –  :   

 4.  19 ,  (   )
Vak remény –   versei 

  és   jazz-zenéjével

 5.  19.30, 
  (művészeti vezető:  )

 6.  9.30, 
Szent Ferenc-napi   

-  (a Kolping Család programja)
  a templom előtti téren

A programok , adományt szívesen fogadunk.
Az esti koncertek előtt 17.30-tól .

 !

www.szentferencplebania.hu

Támogatónk:       Partnereink: 

A 140 éves Bakáts téri templom közössége szerete el meghívja a 

miatyankhete_2019_leveles.indd   1 2019.09.14.   10:31:58
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RENDŐRSÉGI HÍREK 

HASZNOS

Tájékoztató a Ferencvárosi Diákbérlet Támogatásról
Ferencváros Önkormányzata ez évtől bevezette a Ferencvárosi 
Diákbérlet Támogatást. A polgármester kérelemre helyi utazási 
bérlettámogatást állapíthat meg a tanév idejére a IX. kerületben 
legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező és itt életvitelszerűen élő, a gyermekvédelmi törvény 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
nappali tagozaton tanulók részére, akik iskolalátogatási kötele-
zettségüknek folyamatosan eleget tesznek és más jogcímen nem 
jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybevételére.

A helyi utazási bérlettámogatás havi összege a közoktatásban 
tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával 
azonos összeg (2019. évben 3450 Ft). 

A jogosultság kezdete a kérelembenyújtás hónapjának első 
napja (amennyiben azt a szükséges igazolásokkal együtt adott 
hó 15-éig nyújtják be), vagy a kérelembenyújtást követő hó-
nap első napja (amennyiben azt az adott hónap 15. napja után 
nyújtják be).

A támogatás folyósítása (postai úton vagy az igénylő által 
megadott folyószámlára) az arra jogosult részére megvásárolt 
– tárgyhó 1-jétől érvényes – havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig 
történő bemutatása után történik meg.

A helyi utazási bérlettámogatást az iskolalátogatási kötele-
zettség megszegése (10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás) 
esetén, az arról való tudomásszerzés hónapjának végével meg 

kell szüntetni, újabb kérelem pedig két hónapon belül nem 
nyújtható be. Ismételt helyi utazási bérlettámogatás – egyéb 
feltételek fennállása mellett – csak akkor állapítható meg, ha a 
tanulónak a megszüntetést követően nincs igazolatlan hiányzása.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mel-
lékletek:

• kitöltött kérelemnyomtatvány
• érvényes diákigazolvány másolat
• IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult 

gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának má-
solata

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Rendszeres Ellátási Csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19. 
További információ kérhető:

• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28.), ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Ferencvárosi rendőrök buktatták 
meg a dílereket
Bűnügyi információ merült fel arra vonat-
kozóan, hogy a 29 éves B. Zsolt, a 24 éves 
L. Konrád, a 26 éves Sz. Norbert, a 36 éves 
Sz. Szabolcs és a 45 éves L. Enikő 2019 
júniusától kábítószerrel kereskedik Erzsé-
betvárosban, Ferencvárosban, Zuglóban és 
Pesterzsébeten. A gyanú szerint B. Zsolt 
szerezte be a kábítószert, amit négy társa 
árult saját VII., IX., XIV. és XX. kerületi 
lakásán. A nőt és a négy férfit a ferenc-
városi rendőrök a BRFK Felderítő Főosz-
tály és a Bűnügyi Főosztály munkatársaival 
összehangolt akcióban szeptember 14-én 

elfogták, és kutatást tartottak a hozzájuk 
köthető ingatlanokban. Ezek során összesen 
több mint fél kiló kokaint és amfetamint, 
a kábítószer adagolásához használt eszkö-
zöket, hét kilogramm aranyat, több mint 
hétmillió forintot és 640 eurót találtak, il-
letve foglaltak le. A IX. kerületi nyomozók 
a bűnszövetség tagjait drogkereskedelem 
bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, 
őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek 
letartóztatásuk indítványozására.

Gyorsan elkapták a rablót
A ferencvárosi rendőrkapitányságon tett 
feljelentést egy fiatal fiú szeptember 11-
én délután egy ismeretlen férfi ellen, aki 

a Boráros téren kivette a kezéből mobil-
telefonját, amikor pedig visszakérte tőle, 
többször megütötte, majd eltűnt. A nyomo-
zók a helyszíni adatgyűjtés és a térfigyelő 
kamerák felvételeinek visszanézése után 
azonosították a feltételezett elkövetőt, akit 
a kerületi járőrök a Boráros tér közelében 
felismertek és elfogtak. Táskájában meg-
találták a készüléket, amit visszaadtak tu-
lajdonosának. A IX. kerületi rendőrök a 
20 esztendős alattyáni férfit előállították a 
kapitányságra, őrizetbe vették, majd rablás 
bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 
A nyomozók előterjesztést tettek letartóz-
tatásának indítványozására.

1191 Budapest, Üllői út 194.
Tel.: +36 1 347 5030
www.opel-toth.hu

Márkakereskedés és Szerviz

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS

TELJES KÖRŰ 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL

Részletek és bejelentkezés: 06 1 347 5034

éves25AzOpel Toth



FERENCVÁROS 19EGÉSZSÉG

Kondicionáló edzés  
és önvédelemi tanfolyam 
A Ferencváros Önkormányzata által szervezett „Nyitott tornaterem” program részeként 2014 óta tartanak karateönvé-
delmi foglalkozásokat a Szent-Györgyi Albert iskolában, melyet Zima István 3 danos goju-ryu karate-do mester,  
a Tomoni Harcművészeti Sportegyesület (www.tomoni.hu) elnöke vezet. Idén két összekapcsolódó, ám különállóan is 
végezhető, ingyenes edzést kínálnak a ferencvárosi lakosoknak.

Hétfőnként 19-től 20 óráig kondicionáló edzéseken lehet részt venni, 
amely a szerdai önvédelmi foglalkozásokhoz nyújthat alapot, illetve 
önmagában is hasznos. A tréningeken az erőnlétet, a gyorsaságot és 
a koordinációt fejlesztik; statikus és dinamikus, valamint eszközös 
és sajáttestsúlyos gyakorlatokat is végznek. 

Szerdánként, szintén 19–20 óra között kifejezetten önvédelmi 
gyakorlatokat lehet elsajátítani, rendszerint párban. Foglalkoz-
nak a legkülönfélébb kéz- és lábtámadásokkal, és természetesen 
ezek védéseivel, de előkerülnek a fogások, feszítések, fojtások, 
és az ezekből való szabadulások is. Beszélnek az elméletről is, 
úgy mint magabiztosság, kitörés a lefagyásból, áldozattípus, ön-
védelmi szituációk, támadások megelőzése, elkerülése, jogi háttér. 
Időről időre előkerülnek speciálisabb témák is: például védekezés 
ülőhelyzetből, több ellenfeles küzdelem, hétköznapi tárgyak fegy-
verként való használata.

Mindkét edzésen az intenzitást és a terhelést egyénre szabottan, a 
résztvevők korához, erőnlétéhez, egészségi állapotához igazítják. 
Nemtől, kortól, fizikai állapottól függetlenül bárki jelentkezhet, aki 
fejlesztené fizikumát és/vagy önvédelmi képességekre szeretne szert 
tenni. Ha szívesen tenne egészségéért, biztonságáért, vagy csupán 

mozogna kicsit egy jó hangulatú csapatban, akkor Önt is várják 
hétfő és szerda esténként a Kálvin térnél. 

Az edzésekkel kapcsolatban Zima Istvánnál lehet érdeklődni  
a 06/30/471-8489-es telefonszámon.

*Az autók illusztrációk. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlattételnek. A támogatás részleteiről bővebben a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben tájékozódhat. Az ajánlat 
2019. december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. ** Az ajánlat 2019.július 1-től állami támogatással , valamint Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. 
További tájékoztatás az Auto-Fort Ford márkakereskedésekben. 

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710

autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20

autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55

autoszalon.csepel@autofort.hu

Ford családi modellek 
2 500 000 Ft 
állami támogatással*

Ford Tourneo Connect 
akár  4 200 000 Ft-tól**

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Az akció 2019. 10. 25-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag

tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

Cím: 1095 Budapest, Dandár u. 25.

Kérjük, egyeztessen időpontot!

Telefon: 06 (1) 770 05 26,

06 (70) 324 80 05

Email: ferencvaroshal las@levelcenter.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex D30 hal lókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre
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Kedves Olvasóink! Várjuk a tizenkét hónaposnál fiatalabb  
kerületi babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre  

Gólyahír jeligével!

Kocserák Nolen  
(2019. március 11.)

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen 

üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés  
és lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,  

0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám: 

06/80/399-999

Gyalsu Zoltán  
(2019. június 8.) 

KÖZÖSSÉG


